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كشــفت الطالبة الحاصلة على المركز الرابع 
على مســتوى اإلمارات، في المسار المتقدم، 
نيرة طلعت محمد ســنجاب من (مصر)، من 
مدرسة المنار الخاصة، عن شعورها بالسعادة  
عند إبالغهــا بنجاحها وتفوقها وحصولها على 
هذا المركز بنسبة %99.7. وأشارت لـ«البيان» 
أنها كانت واثقة من النجاح والتفوق، وأنها لم 

تكن تتبع نظاماً محدداً للمذاكرة.

 –

عبرت طيف ســلطان حمــد عمر العامري 
الحاصلة على المركز األول «فئة المواطنين 
–إنــاث» بمكتــب أبوظبــي التعليمي من 
مدرســة المواهب بمعدل 99.3 (مجموع 
الدرجــات 1192.9) عن ســعادتها البالغة 
بحصولهــا على هــذا المعــدل وتصدرها 
فئــة المواطنين إناث على مســتوى إمارة 

أبوظبي.

حصلت الطالبة آالء عبــاس من أوائل الثاني 
عشــر متقدم علــى المركــز الثالــث مكرر 
بمعدل %99.7  من المدرسة األهلية الخيرية 
بالشارقة التي تطمح إلى أن تستكمل دراستها 
بتخصــص الطب وترى أن التفوق يحتاج إلى 
إرادة وتصميــم وبذل الجهــد فالنجاح ليس 
كلمــة وإنما عمل وتخطيط منظم ودراســة 

بشكل مستمر ومتتابع. 
 

طيف العامرينيرة طلعت

اســتقبل أوائل الثانوية العامة نتائج امتحاناتهم بالفرحة 
العارمــة، ونجحوا في إثبــات مقولة: لكل مجتهد نصيب 
وأن ثمــرة تعبهم ومجهودهــم الكبير الذي بذلوه طوال 
العــام تكلــل بالنجــاح والتفــوق محققيــن طموحاتهم 
وأهدافهم نحو غد أفضل، وأعرب األوائل عن ســعادتهم 
بمــا حصــدوه اليوم مــن تفــوق ونجاح أدخــل البهجة 
والســرور إلى نفوس أســرهم التي ال تــكل وال تمل في 
توفير كافة سبل الدعم ألبنائهم من أجل أن تحصد ثمرة 
رعايــة وتربية وتوجيه، ولفت الطلبــة األوائل إلى أنهم 
يعتزمون دراسة تخصصات علمية تدعم توجهات الدولة 
نحو االبتكار فضًال عن دراسة العلوم التي تحقق توجهات 

الدولة المستقبلية.

ومن جهتها أعربت الطالبة ميثاء عبدالله األحمد الحاصلة 
علــى المركز الثاني من المســار العام فــي قائمة أوائل 
الثانوية لجميع الجنســيات الحاصلة على معدل 99.2%، 
في مدرسة الظهرة للتعليم األساسي والثانوي للبنات،عن 
سعادتها لتلقيها مكالمة من صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي - رعــاه الله الذي شــد على يديها 
وهنأهــا بالنجاح الباهر الذي حققته، وخاصة أن ســموه 
هو مثلها األعلى وكانت دائماً تتأثر بمقولته أنا وشــعبي 

ال نقبل إال بالرقم واحد.
وقالــت إنها لــم تتوقع أن يكون اســمها ضمن قائمة 

األوائــل في الدولة، معبرة عن فرحتها البالغة لقرب بدء 
مرحلــة جديدة من حياتها الدراســية بلقــب «متفوقة»، 
مؤكدة أن سّر تفوقها يكمن في التركيز البالغ الذي توليه 

لكل مادة دراسية خالل الحصص اليومية. 

وقالــت الطالبة اليازية عبدالله خلفان البدواوي الحاصلة 
على المركز الثالث على مســتوى العشرة األوائل لجميع 
الجنسيات وعلى المركز الثاني على أوائل المواطنين في 
المسار العام بمعدل %99.0 من مدرسة الظهرة للتعليم 
األساســي والثانوي للبنات، إن أســرتها وفــرت لها كافة 
سبل الدعم حتى وصلت لما حصدته اليوم من جهد طال 
12 عامــاً وقطفت ثماره اليوم، حيث كانت ترتب أوقاتها 

وتذاكر يومياً بمعدل من 3 إلى 6 ساعات في اليوم.

وقالــت الطالبة نــوال بنت محمد بن صقــر المزروعي 
الحاصلة على المركز السابع بمعدل درجات %98.6، إنها 
تعتزم دراسة الترجمة، ألن هذا المجال يحقق طموحاتها 
في التواصل مع اآلخر، مضيفة: أتمنى أن أكمل دراستي، 
وأن أعيش بشــكل دائم فــي دولة اإلمــارات فهي بيئة 

صالحة لرعاية المتفوقين.
ولفتت إلى أنها كانت تذاكر أكثر من 5 ساعات يومياً، 
مــن دون أن تؤجل درســاً واحداً لليوم التالي، ما ســهل 
عليهــا المراجعــات، مؤكــدة أن والديهــا وإخوتها كانوا 

الداعم األول لها لتحقيق التفوق.

 نوال المزروعي وسط أسرتهااليازية ووالدها بعد تلقي خبر التفوق 

 –

العامــة في  الثانويــة  روت طالبــات 
أم القيويــن وعجمــان الالئــي نجحن 
وأحــرزن درجــات عليــا فــي نهاية 
امتحان الفصل الدراسي األخير 2017 
قصــص نجاحهن وتفوقهــن بعيداً عن 
الــدروس الخصوصيــة، حيث أرجعن 
حصدهــن للدرجات العليــا والمراكز 
األولــى إلى أوليــاء أمورهن وإدارات 
مدارســهن، وأكدن أن أوليــاء األمور 
وفروا لهن الجو المالئم لتحقيق أعلى 
الدرجــات وكذلــك إدارات المدارس 
أنهن  مبينــات  المعلمــات،  وخاصــة 
أحسن التعامل بإيجابية مع ما تقدمه 
المعلمــات داخــل الصف كمــا أنهن 
تعــودن علــى المذاكــرة والمراجعة 
أوالً بــأول، وأنهــن يتمنين أن يكملن 
بنجاح، مهديات  الجامعية  مســيرتهن 
ذلــك النجــاح إلــى أوليــاء أمورهن 

ومعلماتهن.

حققت الطالبة جواهر عبيد يوســف، 
والتي تدرس بمدرسة السلمة للتعليم 
الثانوي في أم القيوين، المسار العام، 
المركز السابع على مستوى المواطنين 
بنســبة نجــاح 98.2 %، حيــث روت 
لـ«البيان» قصة نجاحها في امتحانات 
الثانويــة للفصل الدراســي األخير من 
العام الدراسي الحالي، مهدية نجاحها 
إلى والدتها التي أكدت أنها وقفت إلى 
جانبها وســاندتها ووفرت لها األجواء 
المناســبة والمالئمة حتى تمكنت من 

تحقيق تلك النسبة المميزة.
تقول جواهر إنها تجد نفســها في 
دراســة المســار العام، فحققت تلك 
النســبة التي تؤهلها لدراســة هندسة 
التي  أبوظبــي،  بأدنك فــي  البتــرول 
ترغــب التخصــص فيهــا، مبينــة أنها 
تدرس في اليوم 6 ســاعات دون كلل 
ألنهــا ترغب في الحصول على المركز 

األول بعيداً عن الدروس الخصوصية.

مــن جانبها أكدت رغــد ناصر أحمد، 
الرابع على  الحاصلــة علــى المركــز 
مستوى الدولة المستوى العام بنسبة 
99.3 % وتــدرس بمدرســة الحكمــة 
الخاصة في عجمان، أنها تهدي نجاحها 
إلى والدها ووالدتها اللذين كانا دائمي 
التشجيع لها على المذاكرة والتحصيل 

ويساندانها ويهيئان لها الجو المناسب، 
كمــا تهديه إلى معلماتها الالئي وقفن 
بجانبهــا حتى تفوقــت وأحرزت تلك 

النسبة الكبيرة. 
ويقــول والد رغد، وهو معلم مادة 
الكمبيوتر في مدرســة أصفني، إن من 
أسباب تفوق ابنته بعد توفيق الله عز 
وجل لهــا، إرادتها التفوق، فمنذ بداية 
العام الدراســي لمســت فيهــا عزيمة 
صادقــة وإصــراراً علــى العمــل بجد 
للتفوق وظهر ذلك واضحاً في تنظيمها 
لوقتها والتزامها بخطة دراســية جادة 
يومــاً بيوم منذ بداية العام الدراســي، 
بتوجيهــات معلماتهــا في  والتزامهــا 
التقارير واألبحــاث المطلوبة،  إعــداد 

وكان اعتمادها على نفسها وجهدها.

تقــول الطالبــة آمنــة محمد هالل 
بمدرســة عجمان للتعليــم الثانوي 
والحاصلــة على المركز الثامن على 
مستوى الدولة المسار العام بنسبة 
98.5 % إنهــا كانــت متوقعــة تلك 
النتيجــة، نتيجة لتفوقهــا في كافة 
دخولها  منــذ  الدراســية  الفصــول 
إلى المرحلــة االبتدائية، مبينة أنها 
تتمنى أن تواصل مسيرتها الدراسية 
بجامعة الشــارقة تخصــص اللغات، 
للواجبات  أداءهــا  أن  إلــى  الفتــة 
بصورة يومية وعــدم تأجيلها عمل 
اليوم إلى الغد كان ســبباً كافياً في 
تفوقهــا، مهدية نجاحها إلى والدها 

ووالدتها.

جواهر يوسفرغد أحمد

آمنة ووالدها محمد هالل 

آالء عباس

أعربــت الطالبة الحاصلة على المركز الرابع من المســار المتقدم من مدرســة 
نورة بنت ســلطان للتعليم الثانوي للبنات (ميثــاء محمد محمد الحمادي) عن 
ســعادتها بالنجاح والتفوق بنســبة %98.9 وظهورها ضمــن الـ10 األوائل على 
مســتوى الطلبة اإلماراتييــن وترغب في أن تلتحق بجامعة الشــارقة تخصص 

هندسة الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنها كانت تتوقع حصد أحد المراكز األولى، نظراً إلى الجهود التي 
بذلتها في الدراســة طوال العام الدراســي ولفتت إلــى تخصيصها أكثر من 10 
ساعات للدراسة يومياً خالل االختبارات النهائية، مع اهتمامها بمراجعة الدروس 
وحل الواجبات وإقفال هاتفها واالبتعاد عن كل ما قد يشتت هدفها في التفوق

بدأت ريم راشــد عبدالرحمن الشــرهان من مدرســة الظيــت للتعليم الثانوي 
للبنات محققة %98.8 في المسار المتقدم حديثها بعدم وجود قصة في نجاحها 
وإن كانت هناك قدوة في حياتها ابتداًء بوالديها وكل من قدم لها هدية مؤثرة 

للتفوق. 
وقدمــت ريــم تهانيها إلــى عائلتها وصديقاتهــا، متمنية أن تكمل دراســتها 
الجامعيــة في تخصص الهندســة، مبينة أن االمتحانــات النهائية لم تكن صعبة 

كونها اعتادت التفوق كنهج تربوي بأن تكون في المراكز المتقدمة دائماً. 

عّبرت الطالبة المواطنة المتفوقة نورة أحمد النعيمي من المدرســة الصباحية 
للتعليم الثانوي للبنات عن ســعادتها بنجاحها وتفوقها في المسار العام، بنسبة 
%98.1، قائلــة: «الحمــد لله أن كلــل جهودي وجهود أســرتي ومعلماتي بهذا 

النجاح».
وأهــدت نورة تفّوقهــا لوالديها وخصوصاً بين أشــقائها ومدرســتها، الذين 
وجدت منهم كل الدعم، مؤكدة أن االجتهاد والمثابرة كانا سبيلها لتحقيق هذا 

النجاح والتفوق.
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